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 لخص:الم

ومعالجة المشاكل والمعقبات التي تحول دون  ،تلعبه البنوك في التمويل الزراعي الذيالتعرف على الدور  إلى هدفت الدراسة    

أهمدافها، تمم تحقيم  لدراسمة فمي كآليمة لهمذا ا. وتصمميم اسمتبا ة لمعالجمة الجا مع العملميوقد تمم  ،حصول المزارعين على التمويل

صممالحة  ( اسممتبا ة53( اسممتبا ة، ر مم  للتحليممل منهمما  53تممم توزيمم   فرضمميتين ثحتيتممين. وارتبممار ال رضمميات المقترحممة  وضمم 

وأسملو  الدراسمة  الممنه  الوصم ي ة، اعتمدت الدراسة علمىمن ااستبا ات الموزع (%75.9 ، أي ما  سبته للتحليل ااحصائي

، تكممون مممن جميمم  العمماملين ثالبنمما الزراعممي السممودا يقممد تممم تجميمم  البيا ممات مممن المصممادر األوليممة والتا ويممة، ووالميدا يممة، 

واسممتمدمت الدراسممة األسمماليع اةحصممائية لمعالجممة البيا ممات وتحليلهمما والوصممول إلممى  تائجهمما ثاعتمادهمما علممى ثر ممام  الحزمممة 

للسياسممات أن هنالما تميرير إيجماثي معنموي  كمان ممن أثرزهما النتمائ   ةعمد إلمى دراسمةال تتوصملو اةحصمائية للعلموم ااجتماعيمة

البنوك التمويلية والمساهمة في دعم القطاع الزراعي، ويرج  العالقة اةيجاثية إلى أن تبسيط سياسات البنموك عنمد ممنل التمويمل 

راعي، وا عدام المدواف  لمدا المصمارف . كما وجدت أن هنالا عالقة موجبة ثين إصدار رطاثات ال مان والتمويل الزالزراعي

تقليمل تكل مة اة تماج وقمد كمان ممن أهمم توصميات همذا الدراسمة يسبع وجود مماطر من ثداية اة تاج وحتى التسوي  للممرجمات. 

، والحصممول علممى علممى تطمموير القطمماع الزراعممي ثي ممه النممواة األساسممية لنهممو  أي اقتصمماد المحليممة والتركيممزثاسممتعمال المممواد 

وال الالزممة للعمليمة الزراعيمة وتطويرهما وتحسمين مسمتوي المنتجمات الزراعيمة وتطويرهما للمسماهمة فمي رفم  التكنولوجيما األم

 الماصة ثالزراعة. 

  البنا الزراعي. ، القطاع الزراعي،منل التمويلسياسات التمويل،  الكلمات المفتاحية:
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The effect of applying financing policies on granting financing to the agricultural sector in 

Sudan (A case study of the Sudanese Agricultural Bank( 

 

Abstract: 

The study aimed at identifying the role that played by the banks in agricultural finance, and 

solving the problems and obstacles that prevent the farmers from obtaining finance. To achieve 

this goal two hypotheses using the descriptive method. This study used descriptive tools, 

population of study comprised from all employees on the Sudanese agricultural bank. The   

sample of the study, consists of (35) out of (30) questionnaires with average of (93.7) distributed 

on study reached to many positive results, that the bank financing policies have positive and 

moral impacts and contributes in supporting agricultural sector. This positive relationship refers 

to the simplification of the bank policies when offering agricultural finance. There is also a 

positive relationship between the issuance of guarantee letters and agricultural finance and the 

lack of banks motives. Causes risks from the beginning of production until the marketing of 

outputs. After making all the required statistical tests on the proposed model, the important 

recommendations of this study is reducing of production cost by using local materials and 

focusing on developing the agricultural sector; as the basic nucleus for advancement of any eco 

Obtaining the necessary funds for the agricultural process and its development and improving the 

level of agricultural products and developing them to contribute to raising the technology of 

agriculture. 

Keywords: Financing policies, offering finance, the agricultural sector, the agricultural bank. 

 

 المقدمة:

الزراعمي ثشمقيه الحيموا ي والنبماتي متلهما متمل دول ااقتصماد  اة تماجالسودان اعتمادا مباشرا في اقتصادها علي  مديعت

 مه يلعمع دورا أعطت الحكومات التي تعاقبت علي حكم السودان اهتماما كبير ثتطوير وتنميمة القطماع الزراعمي ذلما أل الزراعي

رطمط  على حكم السمودان تركمز جهمدها فمي المتعاقبةة الدولة مما جعل الحكومات واز مي ودعم مكبيرا وفعال في ااقتصاد القو

 ةالعامم واز مةحيم  ثمدأ ااهتممام ثالزراعمة ثتمصمير مموارد ثالم ،لنجاح المطط الزراعية الزاويةتوفير التمويل ثاعتبارا حجر 

ممن القطاعمات ذات األولويمة إذ يمتمل القطماع الزراعمي أهمم لى توجيه البنموك ثمدعم وتمويمل القطماع الزراعمي ثاعتبمارا إ وا تهى

 ،حي  يعتمد عليه غالبيه السكان لتوفير الغذاء وفرص العمل اةجماليالقطاعات في البالد  ظرا لمساهمته في النات  المحلي 
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التمي  ااقتصماديلتحريمر ا ةاسميأحمدرت س .إلى مسماهمته فمي الصمادرات إضافة المحليةكما يقوم ثتوفير المواد المام للصناعات  

 .السودا ي ااقتصاد في مجرياتتحوات جذريه  الماضيتبنتها الدولة في ثداية التسعينات من القرن 

عمن  وسواء كان التمويل في شكل قرو  مباشرة من البنا المركزي أ ،ثنا السودان إلىمنذ ذلا الوقت ا تقل التمويل 

 .واألفراد الزراعيةزراعي الذي يتولى تمويل المؤسسات طري  تقديم تمويل غير مباشر عبر البنا ال

   :دراسةمشكلة ال

حي  يلجي كتير من المنتجين  ،ةالزراعي ةالتنمي عقباتمن أهم والتي تعتبر عبقة التمويل  يواجه القطاع الزراعي في السودان     

 الممزارعينلعدم مقدرة معظمم  ة سب ،وااستغالل ةيالعال ةرسمي  الشيل( الذي يتسم ثالتكل الصغارهم إلى التمويل غير  ةماصثو

وي اف إلى ذلما المشماكل  ،مما أدا إلى تقليل المساحات المزروعة واة تاج ،ةزم لتمويل العمليات الزراعيالمن توفير المال ال

ر ال ممما ات وعممدم تمموف ،واةعسممار الزراعممي والسياسممات التسممعيرية ،المرتبطممة ثالنشمماط الزراعممي كتبمماين معممدات األمطممار

   اآلتي في. وتيسيساً على ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة المصرفية التقليدية التي تجعل المصارف تحجم عن عملية التمويل

 المساهمة في دعم القطاع الزراعي.و يةثين سياسات البنوك التمويل إحصائيةعالقة ذات دالة  وجدت  -1

 رطاثات ال مان والتمويل الزراعي. رإصداثين  إحصائيةعالقة ذات دالة  توجد -2

 :دراسةال أهمية

 اآلتي  منأهمية  تنب 

فمي قلة الدراسات الميدا ية التي تمتبر العالقة ثين تطبي  سياسات البنا المركزي التمويلية ومنل التمويمل للقطماع الزراعمي  -1

ة فمي أدثيمات التمويمل ثشمكل عمام والتمويمل الدوريات العرثية المحكمة. ومن رم فإن هذا الدراسة ستسد جزءاً ممن همذا ال جمو

  الزراعي على وجه المصوص.

اآللممي( والتممي تحممول دون زيممادة المسمماحات  ،الحقيقيممة التممي يعمما ي منهمما القطمماع الزراعممي  المطممري المشممكالت اكتشمماف -2

  .المزروعة واة تاجية

  .مساعدة متمذي القرار في الواية لمعالجة مشكالت تمويل القطاع الزراعي -5

   :دراسةأهداف ال

  تسعي الدراسة إلى تحقي  األهداف اآلتية

 تحديد طبيعة العالقة ثين سياسات البنوك في التمويل والمساهمة في دعم القطاع الزراعي لها. .1

 رطاثات ال مان والتمويل الزراعي. إصدارالتعرف على  وع العالقة ذات ثين  .2

 .اكل التي تواجه المزارعين في التمويل المصرفيثعض المقترحات التي تساهم في حل المش إلىالتوصل  .5

 :الدراسة فرضيات

 تية ال رضيات اآل وض  وصياغةتم لإلجاثة عن أسئلة مشكلة الدراسة، فقد 

 المساهمة في دعم القطاع الزراعي لها. هنالا عالقة ذات دالة احصائية ثين سياسات البنوك في التمويل  الفرضية األولي -

 رطاثات ال مان والتمويل الزراعي. إصدارثين  إحصائيةهنالا عالقة ذات دالة الفرضية الثانية:  -
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 :والدراسات السابقة لتمويل المصرفيلاإلطار النظري 

 مفهوم التمويل:

الكتمما  تباينمما ثممين تعاري ممه عنممد  هنمماك لقممد تطممور م همموم التمويممل رممالل العقممدين األريممرين تطممورا ملحو مما مممما جعممل

جممزء مممن اةدارة  ون يعممرف التمويممل علممى أ ممه عالحصممول علممى األممموال مممن مصممادرها الممتل ممة فقممط، وهمم، فهنمماك ممموالبمماحتين

يتكممون ممن مجموعممة مممن الحقممائ   وكممما يعمرف علممى أ ممه عأحممد مجماات المعرفممة وهمم .(39  2331 حن ممي وفريمماقر،  الماليمةع

الممتل مة وحسمن اسمتمدامها ممن جا مع األفمراد  واألسس العلمية والنظريات التمي تتعلم  ثالحصمول علمى األمموال ممن مصمادرها

 .(22  2332 رير،  ومنشآت األعمال والحكوماتع

تمموفير الممموارد الماليممة الالزمممة ة شمماء المشممروعات  و ملممر مممن التعممري ين السمماثقين إلممى إن المقصممود ثالتمويممل همم

 تاجية قصد إ تاج السل  والمدمات.  تكوين رؤؤس األموال الجديدة واستمدامها لبناء الطاقات اة  وااستتمارية أ

 مفهوم التمويل المصرفي:     

ولقممد ارتبطممت م مماهيم  أشممكالهاثي همما القممرو  التممي يمنحهمما الجهمماز المصممرفي فممي ممتلمم   المصممرفييعممرف التمويممل 

ممة ومنمذ ذلما المصارف المعاصرة وتطويرها عبمر المزمن منمذ تجمار  الممدن اايطاليمة القدي ثنشيةالتمويل المصرفي المعاصر 

 .(282المتعددة الماصة منها والحكومية  عبد الغني، د ت   وأ واعهاالممتل ة  ثيشكالهاالوقت تطورت المصارف 

 طرق وأشكال التمويل المصرفي:

  (15  2332 عبد الغ ار،  يمكن النظر إلى طرق وأشكال التمويل من عدة جوا ع    

 من حيث المدة:  -2

 شكال التمويل إلى ثموجع معيار المدة تنقسم أ

يقصد ثه تلا األموال التي ا تزيمد فتمرة اسمتعمالها عمن سمنة واحمدة كالمبمالي النقديمة التمي تمصمر لمدف  تمويل قصير األجل:  -أ

 أجور العمال وشراء المدرالت الالزمة ةتمام العملية اة تاجية والتي يتم تسديدها من إيرادات   س الدورة اة تاجية. 

لتمويمل  ويستمدم التمويل المتوسط األجل لتمويل حاجة دائممة للمشمروع كتغطيمة تمويمل أصمول راثتمة أ ط األجل:تمويل متوس-ب

 وتكون مدته ما ثين سنة ورمسة سنوات. مشروعات تحت التن يذ والتي تستغرق عددا من السنين،

 تاجيمة ذات المردوديمة علمى الممدا الطويمل وينشي من الطلع على األموال الالزمة لحيازة التجهيزات اة تمويل طويل األجل:-ج

 وتوجه أي ا إلى مشاري  إ تاجية ت وق مدتها رمس سنوات.

وقد ثدأ ي قد أهميته علميما إذ لمم توجمد حمدود فاصملة ثمين العمليمات  - ظري–يالحظ على هذا التقسيم أ ه تقسيم كالسيكي 

المديون قمد ألغمى الحمدود الزمنيمة  اسمتحقاقرة التجديمد مواعيمد التي تمارسها المشروع مهما كان  وع  شاطه كمما أن ا تشمار  ماه

التممي ت صممل ثممين أ ممواع سمماثقة الممذكر، إذ مممن الممكممن أن يتحممول قصممير األجممل إذ كممان مممن المصممدر المممارجي ثعممد تحديممد موعممد 

ل التمويمل متوسمط استحقاقه إلى تمويل متوسط األجل وهي  اهرة أصبحت شائعة في التعمامالت الماليمة وثالمتمل يمكمن أن يتحمو

 األجل إلى التمويل طويل األجل.

 من حيث المصدر الحصول عليه:  -0

  (12  2332 عبد الغ ار،  ينقسم التمويل تبعا لمصادرا إلى عدة تقسيمات
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 ااسمتغاللي والتمي تبقمي تحمت وويقصد ثه مجموع الوسائل التمويلية التي أ شيتها المؤسسة ث عل  شاطها العادي أتمويل ذاتي: -أ

 ممط ممن التمويمل يسمتمدم تمراكم الممدررات المتيتيمة مممن  ولممدة طويلمة، وعليمه فالتمويمل المذاتي هم وتصمرفها ثصمورة دائممة أ

األرثاح التي حققهما المشمروع للوفماء ثالتزاماتمه الماليمة، وتمتلم  قمدرة المشمروعات فمي ااعتمماد علمى همذا المصمدر لتمويمل 

ا يات التمويل الذاتي يرتبط أساسما ثقمدرة المشمروع علمى ضمغط تكمالي  اة تماج ممن احتياجاتها ويرج  ذلا إلى أن توسي  إمك

 جهة ورف  أسعار منتجاته األمر الذي يسمل ثزيادة األرثاح من جهة أررا.

أجنبيمة ثواسمطة  وويتمتل في لجوء المشروع إلى الممدررات المتاحمة فمي السموق الماليمة سمواء كا مت محليمة أتمويل خارجي: -ب

 قممرو ، سممندات، أسممهم( لمواجهممة احتياجاتممه التمويليممة وذلمما فممي حالممة عممدم ك ايممة مصممادر التمويممل الممذاتي  ماليممة تالتزاممما

 المتوفرة لدا المؤسسة.

مؤسسمات والمذي يكمون فمي  و أفمراد أ يمكن التمييز هنا ثين التمويمل المماص المذي يميتي ممن ممدررات القطماع المماص

  قممرو  ثنكيممة وسممندات رزينممة(، ام الممذي يكممون مصممدرا ممموارد الدولممة ومؤسسمماتهاوثممين التمويممل العمم سممندات( وشممكل أسممهم أ

 وتمتل  األهمية النسبية لكل من هذين النوعين من ثلد آلرر حسع طبيعة النظام ااقتصادي السائد في هذا البلد.

 الغرض الذي يستخدم ألجله: من حيث   -3

  (132  2312 أحمد،  ينت  عن هذا التصني  ما يلي

ويتمتل في ذلا القدر من الموارد المالية الذي يتم الت حية ثه في فترة معينمة ممن أجمل الحصمول علمى عائمد  ويل االستغالل:تم-أ

في   س فترة ااستغالل، وثهذا المعنى ينصرف تمويل ااستغالل إلى تلا األموال التمي ترصمد لمواجهمة الن قمات التمي تتعلم  

روع قصد ااست ادة منها كن قات شراء المواد المام ودف  أجمور العممال ومما إلمى ذلما ممن أساسا ثتشغيل الطاقة اة تاجية للمش

 المدرالت الالزمة ةتمام العملية اة تاجية والتي تشكل في مجموعها أوجه اة  اق الجاري.

توسمي  الطاقمة  وة جديدة أيتمتل في األموال الممصصة لمواجهة الن قات التي يترتع عنها رل  طاقة إ تاجيتمويل االستثمار: -ب

الحالية للمشروع كاقتناء اآلات والتجهيزات وما إليها ممن العمليمات التمي يترتمع علمى القيمام ثهما زيمادة التكموين المرأس ممالي 

 للمشروع.

  (92  2332 رحمة،  هي ة شطأ ةحصيلة رالر وومن وجهة  ظر الممطط ااستتمار ه

 إ شاء مجموعات إ تاجية كاملة، وة طاقة اة تاج أرل  سلعة معمرة ثهدف زياد واقتناء أ -

 تجديد التجهيز الموجود المتعل  ثاستبدال سلعة معمرة ثسلعة أررا معمرة للمحافظة على طاقات اة تاج. -

يمة   قات الصيا ة واةصالحات الكبيرة للعتماد الممصصمة ةطالمة الحيماة ااقتصمادية للتجهيمزات الموجمودة، ثمعنمى الممدة العاد -

 لالستغالل.

  مما تقدم يت ل أن هناك راصتين أساسيتين تميزان تمويل ااستتمار هما

إن عائد األموال المن قة على ااستتمار يتحق  ثعد فترة زمنية طويلمة  سمبيا ثعمد حمدون اة  ماق، كمما أن العائمد ا يتحقم  دفعمة  -

  دورات إ تاجية( واحدة وإ ما يتوزع على فترات

عممدم التيكممد المممرتبط ثتقممديرات إيممرادات وتكممالي  ااسممتتمار النممات  عممن طممول ال تممرة التممي يسممتغرقها النشمماط زيممادة عنصممر  -

 .(118  1775 عبد العزيز،  ااستتماري وما ت تحه من احتماات تغير المعطيات في  هاية ال ترة عن ثدايتها
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ة المرجحمة لمرأس الممال المنشمية إلمى الحمد األد مى وللم اضلة ثين المصادر الممتل ة للتمويل سمعيا وراء تم ميض التكل م

 عبمد  المناسع اثد ممن أرمذ ثعمض العواممل التمي تعمد ممن أهمم العواممل الممؤررة فمي قمرار التمويمل ثعمين ااعتبمار والمتمتلمة فمي

  (117  1775العزيز، 

 .تكل ة المصادر الممتل ة للتمويل  أي تكل ة الدينار الواحد من كل المصادر -

التمويمل  وثمعني أن يكون مصدر التمويل مالئما للمجال الذي ستسمتمدم فيمه األمموال فمإذا كمان الغمر  هم  الئمةعنصر الم -

رأس المال العامل متال فليس من الحكمة حينئذ أن تكون تمويله ثقر  طويل األجل وفي هذا السياق يجع االتزام ثالقواعد 

  التالية

   المصادر الدائمة.اثد من التمويل األصول التاثتة عن طري -

 ينبغي ااعتماد على المصادر الدائمة لتوفير مبلي يعادل على األقل الحد األد ى لقيمة األصول المتداولة -

 الحاجات قصيرة األجل. وااقتصار على المصادر المؤقتة لتمويل الحاجات الموسمية أ -

ثسياسمات توزيم  األرثماح  وة ثال ما ات المقدممة أالقرو  التي ي رضها المقر  على المنشية المقترضة والتي تتعل  عاد -

ثالقيود على مصادر التمويل األررا وعليه فإن أهم العوامل التي تدرس عند اتماذ القرار التمويلي همي التكل مة المصمدر  وأ

كل مة همذا اآلجال المصادر المتاحة وعليه على المنشية التعرف على مصادر التمويل المتاحة وشروط الحصول عليها وكذا ت

ومصمط ي، الحنماوي   المصادر وهل يستطي  المشروع االتمزام ثهما وثآجالهما وهمل تتناسمع مم  التمدفقات النقديمة للمشمروع

2333  32). 

 السياسات البنكية لمنح التمويل للقطاع الزراعي في السودان:

لتمويمل المصمرفي الزراعمي أحمد أهمم زم للقطاع الزراعمي، حيم  يمتمل اتؤدي البنوك دوراً مهماً في توفير التمويل الال

  2317دير،  مالمكو ات في علميات اة تاج الزراعي إذ تموفر البنموك المموارد الالزممة وكافمة الممدرالت الزراعيمة  مصمط ي و

  (25  2335 المساعد،  قطاع الزراعي السودا ي في اآلتي(، هذا وتتمتل السياسات البنكية لمنل التمويل لل275

 ل علية للتمويل ل مان استمدامه في النشاط الزراعي.تحديد الحاجة ا -1

 التيكد من االتزام ثموجهات وسياسات البنا المركزي التمويلية. -2

 التحق  من التاريخ التمويل للجهة طالبة التمويل لت ادي التعسر في سداد االتزامات. -5

 تحديد الغر  األساسي من المشروع وتكل ته المالية. -2

 ما ية أي تحديد أهلية الجهة طالبة التمويل.تقييم الجدارة اائت -3

 مراجعة ال ما ات المقدمة مقاثل الحصول على التمويل. -2

 التعرف على المصادر األررا للجهة طالبة التمويل للجوء عليها في حالة فشل المشروع. -9

 تحديد سق  التمويل الذي يتناسع م  قدرة الجهة الطالبة التمويلية. -8

مجموعة من السياسات التي يستلزم أن تتبعها البنوك عند الشروع فمي ممنل التمويمل واسميما يت ل مما سب  أن هنالا 

 تمويل القطاع الزراعي الذي يحيط مجموعة من المعوقات والظروف التي قد تودي إلى عدم القدرة على سداد مبلي التمويل.
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 ثانياَ: الدراسات السابقة 

ال مموء علممى صمميي التمويممل اةسممالمي ودورهمما فممي تمويممل القطمماع    هممدفت إلممى تسممليط0229دير، نةةدراسةةة مصةةطفي و -

اعي، مما يساعد متمذي القرار في البنوك اةسالمية السودا ية في تمويمل األ شمطة الزراعيمة كجمزء أساسمي للمسماهمة الزر

لدراسة توصلت إلى في التنمية ااقتصادية. اعتمدت الدراسة على المنه  الوص ي والمنه  التحليلي وثعد ارتبار فرضيات ا

أن البنوك اةسالمية توفر العديد ممن صميي التمويمل المناسمبة وال عالمة فمي التمويمل الزراعمي، كمما أن البنموك اةسمالمية فمي 

 السودان ساهمت ثشكل كبير في تنمية القطاع الزراعي رغم الصعوثات التي تواجهها.

لزراعمي والنممو ااقتصمادي وتم يم  حمدة ال قمر فمي  يجيريما، تناولت هذا الدراسة تيرير التمويمل ا: Egwa, 2016دراسة  -

وفمي محاولمة للقيمام ثمذلا تمم اسمتمدام تقنيمة إ حمدار المرثم  الصم ري ااعتياديمة حيم  تمم إجمراء ارتبمارات إحصمائية عديممدة 

مان لتحليممل البيا ممات. كشمم ت  تممائ  الدراسممة أن اائتمممان المصممرفي التجمماري للقطمماع الزراعممي وقممر  صممندوق رطممة ضمم

اائتمان الزراعي في  يجيريا كا ا مهمين ثالنسبة لنسبة إ تاج القطاع الزراعي إلمى النمات  المحلمي اةجممالي المتغيمر التماث ، 

 وثالتالي ر   من حدة ال قر وأدي إلى وجود عالقة طويلة األمد ثين المتغيرات في  يجيريا رالل فترة الدراسة.

ثقيمام البنما المركمزي النيجيمري ثم مض  سمبة ااحتيماطي النقمدي وإضمافة األمموال  وفي ضموء  تمائ  الدراسمة تمم التوصمية 

 المتيتية من متل هذا السياسات إلى محافظ اائتمان الزراعي.

التعمرف  علمي المعوقمات التممي تواجمه ااسمتتمار األجنبمي المباشمر فمي السمودان، وأي مما  ىلمإهمدفت  :م0222 حسةن دراسةة -

اة تماج فمي القطماع الزراعمي فمي السمودان ولتحقيم  همذا األهمداف. واسمتمدمت همذا الدراسمة توضل العالقة ثمين الت ممم و

مجموعممة مممن النتممائ  أهمهمما توجممد عالقممة طرديممة ذات دالممة  إلممىالمممنه  الوصمم ي التحليلممي والتاريمي.وتوصمملت الدراسممة 

اد معمدل التغيمر فمي ااسمتتمار األجنبمي إحصائية ثين ااستتمار األجنبي المباشر والقطاع الزراعمي فمي السمودان أي كلمما ز

ن هنالا عالقة طرديمة ذات دالمة إحصمائية ثمين أوأي ا  زيادة اة تاج في القطاع الزراعي، إلىالمباشر ثوحدة واحد تؤدي 

  .اة تاجزيادة في  إلىالت مم واة تاج في القطاع الزراعي في السودان، أي زيادة في معدل الت مم تؤدي 

اسممتعرا  فاعليممة ااسممتتمارات األجنبيممة فممي تنميممة القطمماع الزراعممي ثوايممة النيممل إلممى  تسممع  :م0222 ،مختةةار دراسةةة -

األثيض، حي  تتمتل مشكلة الدراسة في معرفة المعوقمات التمي تواجمه تن يمذ المشمروعات األجنبيمة وممدا مسماعدة سياسمات 

ية النيل األثميض، وكي يمة تميرير ااسمتتمارات األجنبيمة علمى وقوا ين ااستتمار في زيادة فعالية ااستتمارات األجنبية في وا

 ات  القطاع الزراعي في واية النيل األثيض حي  هدفت إلي توضميل حجمم تمدفقات ااسمتتمارات األجنبيمة الموجهمة لتنميمة 

يمة فمي تنميمة القطماع القطاع الزراعي في السمودان واأل ظممة والقموا ين المنظممة لهما، تقيميم ممدا فعاليمة ااسمتتمارات األجنب

تنميمة القطماع الزراعمي، كمما تالحمظ ووجود عالقمة عكسمية ثمين ااسمتتمارات األجنبيمة  إلىوقد رلصت الدراسة  ،الزراعي

وجممود عالقممة طرديممة ثممين التنميممة فممي القطمماع الزراعممي كمتغيممر تمماث  وااسممتقرار ااقتصممادي، ااسممتتمارات الكليممة، القمموي 

 ات مستقلة، وفقاً للنتائ  المتحصل عليها.المال كمتغير رأسوالعاملة 
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 السابقة: الدراسات من االستفادة

التعمرف علممى ثعممض المراجمم  والمدوريات والبحممون النظريممة التطبيقيممة، ممما سممهل الطريمم  أمممام البماحتين فممي ثنمماء منهجيممة  -1

للدراسممة التممي تعممد أساسمماً  الدراسممة وتسلسممل فقراتهمما، والجا ممع العملممي، إضممافة إلممى المسمماهمة فممي تحديممد اةطممار النظممري

 ا طالقها وامتداداً لها.

 تعمي  ال هم في موضوع الدراسة من رالل ااطالع على مساهمات الباحتين في مجال التمويل الزراعي. -2

البح  في الجوا ع التي لم تتناولها الدراسات الساثقة ولم تحط ثنصيع وافر منها وفقاً لإلي احات العلمية ألهمية السياسات  -5

 التمويلية المتبعة ثواسطة البنوك وعالقتها ثمنل التمويل للقطاع الزراعي، وهذا ما تسعي الدراسة الحالية إلى إثرازا.

 :الدراسة منهجية

ت  ثيا مات اعتمدت هذا الدراسة على المنه  الوص ي، وأسلو  الدراسة الميدا ية. وكذلا اعتمدت على  وعين من البيا ما 

أولية ميدا ية تم جمعها عن طريم  تطموير ااسمتبا ة وتوزيعهما، وثيا مات را ويمة تمتلمت فمي الرجموع للكتمع والعلميمة، والمقماات 

 واألثحان والدراسات الساثقة التي لها عالقة ثموضوع الدراسة.

 :وعينة الدراسةمجتمع 

نة الدراسة فقد تم ارتيارها من ثعض األفراد ثطريقة تتناسع أما عيالسودا ي.  العاملين ثالبنا الزراعيجمي  من  تكون

ثلغممت  اسممترجاعنسممبة ث( فممرداً 53  مممنهم سممتبا ة علممى المسممتهدفين واسممتجا ا( 53(توزيمم  عممددتممم والمسممميات الو ي يممة حيمم  

 .( وهذا النسبة العالية تؤدي إلى قبول  تائ  الدراسة وثالتالي تعميمها على مجتم  الدراسة75.9% 

 :القياسداة أ

 استمدمت الدراسة ااستبا ة ثاعتبارها وسيلة رئيسة لجم  البيا ات األولية، واشتملت على جزأين 

الجزء األول  ت ممن البيا مات الشمصمية ألفمراد عينمة الدراسمة، حيم  يحتموي همذا الجمزء علمى ثيا مات ال ئمات العممر، 

 التمصر، المؤهل العلمي، سنوات المبرة.

 عبارات ااستبا ة.تمل على عبارات ااستبا ة. حي  تم استمدام مقياس ليكرت المماسي لقياس الجزء التا ي  اش

 :وثباتهاداة األصدق 

للتيكد من صدق ااستبا ة، تم عرضها على عدد من األكاديميين والمتمصصين ثمجاات قريبمة لمجمال الدراسمة الحاليمة،  

وضوحها، وسالمة صياغتها ومحتوياتها، وقد تم حذف ث  العبارات، وتعمديل وللتيكد من تغطيتها لجوا ع الموضوع األساسية، و

وإضافة عبارات جديدة، وإعادة صياغة ثعض ال قرات لتصبل أكتر وضوحاً لمدي أفمراد عينمة الدراسمة، كمما تمم التيكمد ممن ربمات 

 اارتبار. ( أثرز  تاج هذا1ااستبا ة من رالل استمراج معامل كرو باخ أل ا. ويبين الجدول رقم  

 (2جدول رقم )

 نتائج معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لعبارات الدراسة 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات الفرضية الرقم

 33751 3 األولي

 33738 3 التا ية
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 24922 22 األداة ككل

 دة ومجتمعة هي قيم مقبولة وعالية.( أن قيم معامالت كروثناخ أل ا لعبارات ااستبا ة من ر1 رقم جدول اليتبين من  تائ   

 :المستخدمة اإلحصائية األساليب

فمي تحليمل ثيا مات الدراسمة. وتماشمياً مم  طبيعمة همذا  SPSSتم استمدام ثر ام  الحزمة اةحصمائية للعلموم ااجتماعيمة 

رارات والمتوسمطات الحسماثية الدراسة، وأهدافها، وأسمئلتها، فقمد تمم اسمتمدام عمدة أسماليع إحصمائية منهما  النسمع المئويمة والتكم

 ( معيار مقياس التحليل.2اا حرافات المعيارية وارتبار مرث  كاي لدالة ال روق ثين اةجاثات. ويبين الجدول رقم  

 (2جدول رقم ) 

 معيار مقياس التحليل

 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الدالة اةحصائية

 أواف  ثشدا 3 %83ر منأكب درجة موافقة مرت عه جداع

 أواف  2 %83-93 درجة موافقة مرت عه

 محايد 5 %27-33 درجة موافقة متوسطة

 ا أواف  2 %27-23 درجة موافقة منم  ة

 ا أواف  ثشدا 1 %23أقل من  درجة موافقة منعدمة

 

 محددات الدراسة:

فممي  ممدرة الدراسممات السمماثقة التممي تبحمم  فممي تممتلمر المحممددات والصممعوثات التممي واجههمما الباحتممان فممي هممذا الدراسممة  

 السياسات التمويلية للبنوك وعالقتها ثمنل التمويل للقطاع الزراعي.موضوع 

 :عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 :الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة .أ

العلممي، والتمصمر (، وصم  المصمائر العاممة لعينمة الدراسمة، والمتمتلمة فمي العممر، والمؤهمل 5يبين الجمدول رقمم    

 .العلمي، والمسمي الو ي ي، وسنوات المبرة

 (3جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية والوظيفية

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 العمر

 %55.5 13 سنة 23-53من أقل 

 %55.5 13 سنة 33-23أقل من 

 %25.2 9 سنة 23-33أقل من 

 %13 5 سنة فيكتر 23من 

 %55.5 13 ثكالوريوس المؤهل العلمي
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 %23 12 ماجستير

 %22.2 8 دكتوراا

 %3 3 أرري

 التخصص العلمي

 %15.2 2 إدارة أعمال 

 %15.2 2 محاسبة

 %2.2 2 تامين

 %22.2 23 أررا  

 المؤهل المهني

 %5.5 1 زمالة المحاسبين القا و يين السودا ية

 %3.3 3 حاسبين القا و يين العرثيةزمالة الم

زمالة المحاسبين القا و يين 

 البريطا ية
3 3.3% 

زمالة المحاسبين القا و يين 

 األمريكية
3 3.3% 

 %72.9 27 ا يوجد

 المسمى الوظيفي

 %83 22 مو    

 %3 3 مدير إدارة 

 %3 3  ائع إدارة

 %15.2 2 رئيس قسم   

 %2.2 2 أررا

 لخبرةسنوات ا

 %12.2 3 سنوات فيقل 3

 %25.2 9 سنوات 2-13

 %25.2 15 سنة 13- 11

 %12.2 3 سنة فيكتر 12

 

 اآلتي  (5رقم  تبين من الجدول   

قمد وصملت  سمبتهم إلمى  23والذين أعمارهم اقل ممن %55.5سنة فقد وصلت إلى  سبة  53أن  سبة الذين أعمارهم اقل من  -1

المذين عممرهم  أمما %25.2 سمبة  33و  ين ممن الشمبا  أمما المذين تصمل أعممارهم اقمل ممن ثما يعني أن معظم الم 55.5%

 .أسئلتها على واةجاثة ااستبا ةمحتوي  أعمارهم مناسبة ل هم أنمما يبين  %13سنة فنسبتهم  23من  أكبر

 %23وثنسمبة  12م عدده الجامعيوالذين يحملون مؤهل فوق  %55.5وثنسبة  13عددهم  جامعيأن الذين يحملون مؤهل  -2

ممما سمب  يالحمظ البماحتون أن معظمم المبحمورين يحملمون مؤهمل  %22.2وثنسمبة  8عددهم  أرراوالذين يحملون مؤهالت 
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من رم الحصول على البيا ات الم يمدة وثالتالي فهم موضوع البح  و ،جامعي فما فوق مما يدل على ك اءة أفراد عينة البح 

 .ح المعينة على ارتبار فرضيات البو

 أعممال إدارةالذين يشغلون تمصمر و %2.2و سبتهم  2أن عدد المبحورين الذين المو  ين الذين يمصصهم تامين عددهم  -5

ثنسممبة  23فعممددهم  األرممراالتمصصممات  أممما %15.2وثنسممبة  2أممما المحاسممبة قممد ثلممي عممددهم  %15.5و سممبتهم  2عممددهم 

م ممتل ة وجميعها متعلقة ثموضوع البح  مما يمدل علمى قمدرة عينة البح  تمصصاته أفراد الباحتون أنيالحظ ، و22.2%

   .معلومات مالئمةوثالتالي الحصول على ثيا ات والمبحورين على فهم موضوع البح  

و سممبتهم  2المذين يشمغلون رئميس قسمم عمددهم و %83و سمبتهم  22أن غالبيمة المبحمورين يشمغلون و ي مة مو م  وعمددهم  -2

عينمة البحم  يشمغلون و مائ   أفمرادممما سمب  يالحمظ البماحتون أن  %2.2و سمبتهم  2م و ي ة محاسع عدده أما، 15.2%

ثالتمالي الحصمول علمى وجميعها متعلقة ثموضوع البح  مما يدل على قمدرة المبحمورين علمى فهمم موضموع البحم  وممتل ة 

   .معلومات مالئمةوثيا ات 

وأن المذين  %25.5و سمبتهم  9يبلمي عمددهم  13 - 2هم المذين ربمرت %12.2و سمبتهم  3سنوات عددهم  3أن الذين ربرتهم  -3

ثمما أن معظمم  %12.2ثنسبة  3عددهم  فيكترسنة  12الذين ربرتهم  أما %25.5و سبتهم  15سنة عددهم  13 - 11ربرتهم 

اسمبة ممما يمدل علمى ثيا مات من ،فا ه يمكمن القمول أن أفمراد عينمة البحم  ربمرة جيمدة فيكترسنة  13المبحورين ربرتهم ما ثين 

 تعين على ارتبار ال رو .

 تحليل بيانات الدراسة:

 وليالفرضية األعرض ومناقشة نتائج  -2

 تنر ال رضية األولي من فرضيات الدراسة على اآلتي  

 ع. المساهمة في دعم القطاع الزراعيو يةهنالك عالقة ذات داللة احصائية بين سياسات البنوك التمويلع

نبغمي معرفمة اتجماا ءراء عينمة الدراسمة ثمصموص كمل عبمارة ممن العبمارات المتعلقمة وللتحق  من صحة همذا ال رضمية، ي

 ثال رضية وذلا كما في الجدول اآلتي 

 (2جدول رقم )

 وليلعبارات الفرضية األ التكراريالتوزيع  

 العبارات الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

1 
يممة الزراعيممة الالزممة للعمل األممموالالحصمول علممى 

 .وتطويرها
22.9 27.5 2.9 2.3 1.5 

 1.5 13.3 12.9 28.3 22.3 .تحسين مستوي المنتجات الزراعية وتطويرها 2

 3 2.3 1.5 28.3 28.9 .تساهم في رف  التكنولوجيا الماصة ثالزراعة 5

2 
الحديتمممة المطلمممو   اة تاجيمممةسمممد حاجمممات ال نمممون 

 .استمدامها في العمليات الزراعية
28.3 23.5 3.5 3.9 3.9 
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3 
ر ممض التكممالي  الماديممة المتعلقممة ثالحصممول علممى 

 .المال رأس
22.3 53.3 3.5 3 3.9 

  اآلتي( يت ل 2من ثيا ات الجدول رقم  

ا  %2محايممدون و 2.9و يوافقمون %27.5األولممى وممن أفمراد عينممة الدراسمة يوافقممون ثشمدة علممى العبمارة  %22.9أن  -1

 ن ثشدة.ا يوافقو %1.5يوافقون و

ا  %13ومحايممدون  12.9ويوافقممون  %28ن ثشممدة علممى العبممارة التا يممة ومممن أفممراد عينممة الدراسممة يوافقممو %22أن  -2

 ا يوافقون ثشدة. %1.5ويوافقون 

ا  %2ومحايممدون  %1.5ويوافقممون  %28ومممن أفممراد عينممة الدراسممة يوافقممون ثشممدة علممى العبممارة التالتممة  %28.9أن  -5

 .يوافقون

محايممدون  %3.5ويوافقممون  %23.5والعبممارة الراثعممة  ثشممدة علممىأفممراد عينممة الدراسممة يوافقممون  مممن %28 جممد أن  -2

 ا يوافقون ثشدة. %3.9وا يوافقون  %3.9و

ا  %3.9ومحايمدون  %3.5ويوافقمون  %53ومن أفراد عينمة الدراسمة يوافقمون علمى العبمارة المامسمة  %22 جد أن  -3

 يوافقون ثشدة.

وتعنمي همذا القيممة أن غالبيمة ، ثشمكل ايجاثيماً  ولين على ما ورد في ال رضية األيفراد العينة موافقأن معظم أمما سب   جد         

أفمراد عينممة الدراسممة ممموافقين علممى ممما جمماء ثعبممارات ال رضممية األولممي. إن النتممائ  أعممالا ا تعنممي أن جميمم  أفممراد عينممة الدراسممة 

الساث  أن هناك أفراداً محايدين أو غيمر مموافقين علمى ذلما، وارتبمار وجمود  مت قون على ذلا، حي  أ ه وكما ورد في الجداول

فروق ذات دالة إحصائية ثين أعداد الموافقين والمحايمدين وغيمر المموافقين للنتمائ  أعمالا تمم اسمتمدام ارتبمار مرثم  كماي لدالمة 

 ( يلمر  تائ  اارتبار لهذا العبارات 3  ال روق ثين اةجاثات على كل عبارة من عبارات ال رضية األولي، الجدول رقم

 (5جدول رقم ) 

 اختبار عبارات الفرضية األولي

 العبارة الرقم
 قيمة

 مربع كاي

 درجة

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 الوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التفسير االستنتاج الوسيط

1 

الحصممممول علممممى األممممموال 

الالزمممة للعمليممة الزراعيممة 

 وتطويرها. 

 دالة 5.00 765. 4.54 3.33 4 229.133
أوافمممممم  

 ثشدة

2 
تحسممين مسممتوي المنتجممات 

 الزراعية وتطويرها.
 أواف  دالة 4.00 1.064 4.03 3.33 4 82.467

5 
تساهم في رف  التكنولوجيا 

 ثالزراعة.الماصة 
 دالة 5.00 618. 4.63 3.33 3 180.293

أوافمممممم  

 ثشدة
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2 

سمممممممد حاجمممممممات ال نمممممممون 

تة المطلو  اة تاجية الحدي

اسمممتمدامها فمممي العمليمممات 

 الزراعية. 

 دالة 5.00 686. 4.59 3.33 4 247.133

 

أوافمممممم  

 ثشدة

3 

ر ممممض التكممممالي  الماديممممة 

المتعلقمممة ثالحصمممول علمممى 

 رأس المال. 

 دالة 5.00 660. 4.57 3.33 3 151.493

 

أوافمممممم  

 ثشدة

وهي دالة إحصائيا أي توجد فروق ذات دالمة إحصمائية ثمين  3.33من الجدول أعالا  جد أن جمي  القيم ااحتمالية أقل من         

( عليه أرذت ءراء المبحورين القبول 3وثالنظر لقيم األوساط الحساثية  جدها جميعاً أكبر من الوسط ال رضي   إجاثات المبحورين؛

 .األولي ذن قد تحققت ال رضيةإعلى عبارات ال رضية األولي 

 الثانيةعرض ومناقشة نتائج الفرضية  -0

 تنر ال رضية التا ية من فرضيات الدراسة على اآلتي  

  "خطابات الضمان والتمويل الزراعي إصداربين  إحصائيةهنالك عالقة ذات داللة  "

وللتحق  من صحة همذا ال رضمية، ينبغمي معرفمة اتجماا ءراء عينمة الدراسمة ثمصموص كمل عبمارة ممن العبمارات المتعلقمة 

 جدول اآلتي ثال رضية وذلا كما في ال

 (2جدول رقم )

 لعبارات الفرضية الخامسة التكراريالتوزيع  

 العبارات الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

صعوثة الحصمول علمى ضمما ات لعمدم تموفر المسمتندات وضمع   1

 .وجدت إنال ما ات المقدمة 
93.3 29.5 3.9 2.3 3 

يسممبع وجممود مممماطر مممن ثدايممة ا عممدام الممدواف  لممدا المصممارف  2

  .التسوي  للممرجات وحتى اة تاج
22.3 35.5 2.9 1.5 3.9 

 1.5 2.3 2.3 22.3 22.9  .ارت اع تكل ة التمويل  ظراً للمماطر التي يتوقعها البنا 5

 1.5 3.9 2.3 22.9 35.5  .ارت اع  سبة التعتر 2

 3 2.3 1.5 51.5 23.5  .الزراعي اة تاجضع  البنية التحتية  3

  اآلتي( يت ل 2/11من ثيا ات الجدول رقم  

 %3.9ويوافقمون  %29.5و األولىمن أفراد عينة الدراسة يوافقون ثشدة على العبارة  %93من الجدول أعالا  جد أن  -1

 ا يوافقون. %2ومحايدون 

http://www.ajrsp.com/
http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       207 

 ISSN: 2706-6495 

 

 %2.9ويوافقمون  %35.5ويمة من أفراد عينة الدراسة يوافقون ثشدة على العبمارة التا  %22من الجدول أعالا  جد أن  -2

 ا يوافقون ثشدة. %3.9وا يوافقون  %1.5ومحايدون 

 %2ويوافقمون  %22التالتمة ومن أفمراد عينمة الدراسمة يوافقمون ثشمدة علمى العبمارة  %22.9من الجدول أعالا  جد أن  -5

 ا يوافقون ثشدة. %1.5وا يوافقون  %2ومحايدون 

 %2ويوافقون  %22.9وثشدة على العبارة الراثعة  الدراسة يوافقوند عينة من أفرا %35.5من الجدول أعالا  جد أن  -2

 ا يوافقون ثشدة. %1.5وا يوافقون  %3.9ومحايدون 

يوافقمون  %51.5وثشمدة علمى العبمارة المامسمة  الدراسمة يوافقمونممن أفمراد عينمة  %23.5ممن الجمدول أعمالا  جمد أن  -3

 .ا يوافقون %2ومحايدون  %1.5و

وتعنمي همذا القيممة أن غالبيمة د أن معظم أفراد العينة موافقين على ما ورد في ال رضية التا ية ثشكل ايجاثيماً، مما سب   ج

أفراد عينة الدراسة موافقين على ما جاء ثعبارات ال رضية التا ية. إن النتائ  أعالا ا تعني أن جمي  أفراد عينة الدراسة مت قمون 

جداول الساث  أن هناك أفمراداً محايمدين أو غيمر مموافقين علمى ذلما، وارتبمار وجمود فمروق على ذلا، حي  أ ه وكما ورد في ال

ذات دالة إحصائية ثين أعداد الموافقين والمحايدين وغير الموافقين للنتائ  أعمالا تمم اسمتمدام ارتبمار مرثم  كماي لدالمة ال مروق 

 ( يلمر  تائ  اارتبار لهذا العبارات 9ول رقم  ثين اةجاثات على كل عبارة من عبارات ال رضية التا ية، الجد

 (7جدول رقم )

 ثانيةاختبار عبارات الفرضية ال

 رقم

 العبارة
 العبارة

 قيمة

 مربع كاي

 درجة

 الحرية

القيمةةةةةةةةةةةة 

 االحتمالية

 الوسط

 الحسابي

االنحةةراف 

 المعياري
 االستنتاج الوسيط

 

 التفسير

1 

صممممعوثة الحصممممول 

علمى ضمما ات لعمدم 

ت تمممممموفر المسممممممتندا

وضممع  ال ممما ات 

 .وجدت إنالمقدمة 

 دالة 5.00 725. 4.59 3.33 3 172.613
أوافممممممم  

 ثشدة

2 

ا عممدام الممدواف  لممدا 

المصممممارف يسممممبع 

وجممود مممماطر ممممن 

 وحتممى اة تمماجثدايممة 

التسمممممممممممممممممممممممممممممموي  

  .للممرجات

 دالة 5.00 602. 4.65 3.33 3 189.093
أوافممممممم  

 ثشدة

5 
ارت مممممممممماع تكل ممممممممممة 

التمويمممممممممل  ظمممممممممراً 
 دالة 4.00 665. 4.35 3.33 4 196.333

أوافممممممم  

 ثشدة
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للمممممممممماطر التممممممممي 

  .توقعها البناي

2 
  .ارت اع  سبة التعتر

 دالة 5.00 857. 4.51 3.33 4 229.067
أوافممممممم  

 ثشدة

3 
ضع  البنية التحتية 

  .الزراعي اة تاج
 دالة 5.00 701. 4.46 3.33 4 200.333

أوافممممممم  

 ثشدة

المحسوثة لدالة ال روق ثين أعداد أفراد عينة الدراسمة المموافقين ثشمدة علمى مما جماء  من الجدول الساث  يالحظ أن قيم مرث  كاي

(، واعتمماداً %3( ومسمتوا دالمة  2ثكل عبارة من عبارات هذا ال رضية أكبر ممن قميم مرثم  كماي الجدوليمة عنمد درجمة حريمة  

( ثمين إجاثمات %3حصمائية وعنمد مسمتوا دالمة  (، فإن ذلا يشير إلى وجمود فمروق ذات دالمة إ9على ما ورد في الجدول رقم  

 أفراد العينة ولصالل الموافقين على أن هنالا عالقة ذات دالة إحصائية ثين إصدار رطاثات ال مان والتمويل الزراعي.

   :النتائج والتوصيات

 النتائج -

، اهمة فممي دعممم القطمماع الزراعمميللسياسممات البنمموك التمويليممة والمسممأشمارت  تممائ  الدراسممة أن هنالمما تمميرير إيجمماثي معنمموي  .1

 .ويرج  العالقة اةيجاثية إلى أن تبسيط سياسات البنوك عند منل التمويل الزراعي مما يدعم القطاع الزراعي

 تحققت فرضية الدراسة أن هنالا عالقة موجبة ثين إصدار رطاثات ال مان والتمويل الزراعي. .2

  .التسوي  للممرجات وحتى اة تاجثداية  ا عدام الدواف  لدا المصارف يسبع وجود مماطر من .5

  .ارت اع تكل ة التمويل و سبة التعتر  ظراً للمماطر التي يتوقعها البنا .2

 التوصيات -

  .دراسة متطلبات ال الح والعمل على توفيرها لبناء التقة ثينه وثين البنا .1

 .لنهو  أي اقتصاد األساسية النواة ثي هع الزراعي على تطوير القطا المحلية والتركيزثاستعمال المواد  اة تاجتقليل تكل ة  .2

في عملية اتماذ القرار من رالل مشماركتها ال عالمة فمي الجمعيمات التعاو يمة واتحمادات  وإشراكهاالعمل على توعية المجتم   .5

  .المزارعين

تطويرهما للمسماهمة فمي الالزمة للعملية الزراعية وتطويرها وتحسين مسمتوي المنتجمات الزراعيمة و األموالالحصول على  .2

  .رف  التكنولوجيا الماصة ثالزراعة
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